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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 .((مكانهما ألبغضتهما لو رأيت  )) :حديث بحث عنالهذا 
محمند بنن عنن  ،فضني حندثنا محمند بنن  :قنال ،حدثني عثمان بنن أبني بنيبة :قال ،: حدثنا عبد هللا في المسندقال

عننن ولنندين  -صننلهللا هللا عليننه وسننلم-النبنني : سننتلت يدة ننة قننال -عنننه رضنني هللا-عننن علنني  ،عننن دانان ،عثمننان
فلمنا رأ  الكراهينة فني واههنا  ((همنا فني الننار)): -صنلهللا هللا علينه وسنلم-فقنال رسنول هللا  ،لهنا فني ال اهلينة امات
: ثنم قنال رسنول ، قنال((فني ال ننة)) :قال ؟فولدي منك ،ةا رسول هللا :قالت ((بغضتهمامكانهما أل أيت  ر لو )): قال
ثنم قنرأ رسنول  ،ن المشنركين وأودنهنم فني الننار، وإإن المنممنين وأودنهنم فني ال ننة)): -صلهللا هللا عليه وسنلم-هللا 
يَُّتُهم{ -صلهللا هللا عليه وسنلم-هللا  ، ق علنهللا المسنندهنذا تللين :ةقنول (([( سنور  الونور21)] }َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِ 
ذهنن  فنني الميننيان د ينندر  منننه  :قننال عثمننانب هالننة محمنند بننن : إسنننانض ضننلي  ةقننول ،طمو األرننن: بننلي  ةقننول

في امع المسانيد كما في كني اللمال : في اابن ال ودي وقال  ،ثم ذكر وساق هذا الحديث ،في أماكنفتشت عنه 
سنوا  ، ةلنني منا ورن فني األل نال ةصن  فني تلنذي  األل نال حنديث، ود إسنانض محمد  بن عثمان ود ةقبن  حديثنه

ا منا يندل علنهللا أنهنم كلهنم فني ال ننة، ، ورن فيهم أحانيث منهأو في أل ال الك ار ،مين المممنينكانوا أل ال المسل
 توق  هللا أعلم بما كانوا عاملين.هللا ال، منها ما يدل علكلهم في ال نة

اله نرتين بحنث  فني خينر لرينق ،فني لبقنات الننا  ،فني خينر ،بقات المكل ينفي ل -رحمه هللا تلالهللا-ابن القيم 
 ،ن أودن الك ار كالم انين وأه  ال تنر  النذين لنم ينبلغهم نعنو  هنمد  ةمتحننون : إ، فمنهم من ةقولالمستلة بحثًا ايد

 المنممنينوا أن أودن نمنا ليبيننوإ ،وعلهللا ك  حال الخبر ةسوقه الم سرون د علهللا أنه ايم بتنهم في النار ،ةمتحنون 
والم سنرون د ةلتننون بصنحة األيبنار  ،ادسنتقاللقد اا  فيهم ما يدل علهللا أنهم في ال نة علهللا سبي   والمسلمين

: ن هنذا قنالمحمند بنن عثمنا هوفين ،والخبر مثلما ذكر أهن  الللنم ضنلي ، وإنما ة ملون فيها ما ةق ون عليه ،بدقة
اننرف فنني الننراوي أو  و مقننرر عننند أهنن  الللننم فنني مسننتلة ال هالننة هنن  هننيالم هننول كمننا هنن ،نننه م هننول: إقننالوا عنننه

أو هي عدم علنم بحنال النراوي فيتوقن  فينه حتنهللا  ،ه  هي ارف في الراوي فيضل  الخبر بسببه ؟عدم علم بحاله
ل واللننوا ال هالننة فنني مراتنن  ال ننرف هننذا ينند ،وا مراتنن  وأل نناج ال ننرف والتلنندي بننتوأهنن  الحننديث حينمننا ر  ؟ةللننم حالننه

وهننذا د  -أي د أعرفننه-فننالن م هننول  :مننا ةقننول اً وأبننو حنناتم كثيننر  ،علننهللا أن الخبننر ةضننل  بسننب  هننذا الم هننول
 من المهم ملرفة أحوال الروا  تلديالً و وابن ح ر في النخبة قال:  ،لم ةلرفه قد ةلرفه غيرضن ألنه إ ؛ةقتضي القدف

وعلننهللا كنن  حننال مثنن  مننا ذكرنننا أودن الك ننار  ،منننه اً م  ال هالننة قسننيم لل ننرف وليسننت قسننلنن ًا أو اهالننة، فأو ت ريحنن
 ،هللا أعلنم بمنا كنانوا عناملين ، ومنها ما يدل علهللا التوقن ليهمهأ  ، منهم ما يدل علهللا أنهم هم معاا  فيهم أحانيث



ة إذا المسنتلهنذض ، المقصنون أن مثن  يندل علنهللا أنهنم يندم أهن  ال ننة ومنهنا منا ،علنهللا أنهنم ةمتحننون  لومنها ما يند
 إنما ةتتون بها للددلة علهللا ضدها.و  ،د يريدون تقرير هذض المستلة بلينها ي كت  الت سير فإنهمذكرت ف

 
 . نتتي إلهللا نرسنا

 ، وعلهللا خله وصحبه أاملين:وصلهللا هللا وسلم علهللا عبدض ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب اللالمين
َِّّ  :-ا  وعال-وق نا علهللا قوله  {}َأْم َلُهْم ِإَلٌه َغْيرُر  ََ رن ُشْررِرُنو ََّّ ََ  ِ َّّ  ََ ن ََ لمنا قنرر علنهللا  [( سنور  الونور43)]  ُسرْب

ََ اإلنكننناري  ادسنننت هامسنننبي   ُِرررُم اْلَ رررنِلُقو َْرَ  َ ررر   َّ * }َأْم ُخِلُقررروا ِمرررْن َغْيرررِر َمرررْم ا َأْم  رررََّنَواِْل َواَْ َأْم َخَلُقررروا السَّ
} ََ أو  ،، واندت هكنذا : يلقت منن غينر بنيًا ةقولأحدأن ، هذض األمور ه  يتصور [( سور  الونور36-35)] ُيوِقُنو

}َأْم ، بنند لننه مننن فاعنن  وال لنن  د ،بنند أن ينندعي لننه يالقنناً  د ،د ةمكننن أن ينندعي هننذا أحنند ؟نننه يلننق ن سننه: إةقننول
} ََ َْرَ  َ    َّ ُيوِقُنو ََّنَواِْل َواَْ ات واألرض هن  ةسنتويلون أن ةخلقنوا منا نون السنماو  [( سنور  الونور36)] َخَلُقوا السَّ

}َوِإَ  ئاً د ةسنتويلون أن ةخلقنوا بني ،[( سنور  الحنن 73)] }َلن َشْ ُلُقوا ُذَبنًبن َوَلِو اْجَتََُّعروا َلرُه{ ؟المخلوقات اليسير من 
ئًا وفنر اب إذ أيذ بنيت د الذب ،[( سور  الحن 73)] َشْسُلْبُهُم الذَُّبنُب َمْيًئن  َّ َشْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّنِلُب َواْلََّْطُلوُب{

ةستحي  مبابنر  ادًا  ةسير ئاً أنه ةتيذ بي ئًا معن الذباب إذا أيذ بي: إل أه  الللمالواحد يتبله، ولذلك ةقو به ت د 
هننذا فنني هننذض الحشننر  -اسننتواعوا  مننا مننع ال ننن واإلنننا علننهللا استخالصننه منننهبحيننث د ةمكننن لننو اات ،عننن هيئتننه
نهنم يلقنوا : إقند ةقنول قا ن  ًا،د ةسنتويلون أن ةخلقنوا ذبابن وانسنهمانهم  ، د ةستويع المخلوق كلهم من-الصغير 

، -هنذض امنانات-  هنذض ليسنت بشني أةضاً وغيرها  وبوارج ،وس ن فضا ية ،وبواير ،هو أعظم منه من لا رات ما
ََ  منع أن علمهنم بهنذض األمنور علنم بالظناهر د علنم بنالن ،ةستويلون  د ، فيه حيا فيه روف ئاً يخلقوا بيفل }َشْعَلَُّرو

ْنَين{ َينِة الدُّ ََ َن اْل ًرا مِ  ِِ وهنم وصنلوا إلنهللا  ،الندنيامنن الحينا   اً ظناهر  لمنون كين  ةل :قند ةقنول قا ن  ،[( سنور  النروم7)] َظن
وهللا لنو  ،نلنم هنذا ظناهر الحينا  الندنيا ؟ظناهر الحينا  الندنيا ، هنذاوفي األاوا  ،في أعماق البحار وتخومها عمقها

ألمنور وعلنهللا واههنا ، لنو علمنوا البنالن حقنا ق ا؛ لكن عقنولهم لنم تتلند  الظناهرالدنيا ألسلموا علموا بالن الحيا 
 .لما بقي منهم كافر

} ََ ُُِم اْلََُّصْيِطُرو ُِْم َخَزاِئُن َربِ َك َأْم  نَد َِ فيلوون منن  ،عندهم الخيا ن بحيث يتصرفون فيها [( سور  الونور37)] }َأْم 
بندلي  أننه يندي   ،، الذي بيدض المال هو م رن قاسنم وهللا هنو الملوني؟ ديديهمه  هذا بت ،نلون من با مبا  وي

قتضني أعظنم فنال لمرفنه أبند واهو أولهللا منه باللوا  وظثم يدي  اآلير و  ،عليه الشخص ويشرف له ظرفه فيلويه
إنمنا )) :ةقنول  -عليه الصال  والسنالم-والنبي  ،-ا  وعال-هو هللا  ؟، من الذي أعوهللا األول ومنع الثانيةلويه

ِ الَِّذي آَتنُكْم{ ((أنا قاسم وهللا الملوي َّّ  .[( سور  النننور33)] }َوآُتوُِم مِ ن مَّنِل 
} ِبررينا َا مُّ َِْْل ُمْسررَتَُِّعُهم ِبُسررْلَطن ََ ِفيررِه َفْلَيرر لهننم سننلم ةصننلدون فيننه إلننهللا  [( سننور  الوننور38)] }َأْم َلُهررْم ُسررلٌَّم َشْسررَتَُِّعو

َِْْل ُمْسرررَتَُِّعُهم } ،-علينننه الصنننال  والسنننالم-ويتينننذوا النننوحي قبننن  نيولنننه علنننهللا محمننند  ،عرقوا السنننمتالسنننما  ليسننن َفْلَيررر
} ِبرينا َا مُّ منن اننا هنذا القنرخن النذي  ملوض وصنلدوا إلينه ةنتتوا بح نة بيننةةنتتون بمثن  هنذا القنرخن النذي اسنت ِبُسْلَطن
 .-والسالم عليه الصال -علهللا نبيه محمد  -ا  وعال-من لدن هللا  ،ينيل به ابري 



} ََ ، البننات ولكنم ال ننا األقنو   ال ننا األضنل  -ان  وعنال-أم له  [( سور  الوور39)] }َأْم َلُه اْلَبَننُْل َوَلُكُم اْلَبُنو
وناصننرض  ،القننو  لك فلتتصنندوا لننه إذا كننان ملكننم، وإذا كننان األمننر كننذوالبنننون هننم األقننو   ،الغالنن  هننن األضننل فنني 

ََ َأْم َلُه اْلبَ }لنه  ضلي  تصدوا {*  َننُْل َوَلُكُم اْلَبُنو ََ ْلَقُلرو رَرما مُّ َْ رن مَّ  [( سنور  الونور40-39)] َأْم َتْسََُلُهْم َأْجرًرا َفُهرم مِ 
علنيهم أانر  فيسنتثقلونها  ت نرض ،هنات :قلنت اً أحد، ه  تسنتلهم أار  إذا نعوت ه  تستلهم من ارا  نعوتك إةاهم

، د فقيننر ثننم تنندعوهم وعننندهم مخال نناتلننني لننو تننذه  إلننهللا بلننة ،ود بننك أن مننا كننان مننن هننذا النننو  ثقينن  ولننو قلننت؟
، لكنن إن بنذلت لهنم المنال أقن  فادسنت ابةفني مقابن  نعنوتهم هنم و  منادً ، وإن للبنت مننهم قليلة ادست ابةتدعوهم 

ووضننحت  ،وإذا نعننوتهم وبينننت لهننم ،لننك اسننت ابوا نننةالمم فننإذا ك يننتهم  ،ألنهننم منشننغلون بليشننهم ؛أكثننر فادسننت ابة
 ،وأعنرض منن كتبنت علينه الشنقاو  ،ت اب من كتن  هللا لنه الهداةنةسياهم انلهم وما ةضرهم في نينهم ون ما ين لهم
{}ارا  هذا الدعو  ادست ابة نانر  وقليلة ادًا في  للبت منهم مادً  اوإذ ََ ْلَقُلو َرما مُّ َْ  هلل، ت د منا ةولن  َفُهم مِ ن مَّ
أن تولنن  منننه  ،مننن هللا عليننهكثيننر مننن األغنيننا  واألثريننا  إد  ةلننني مننن الصننل  انندًا علننهللا ،ثقينن  -انن  وعننال-

ولنو  نة الماباثننين ونصن    ،منقنان  منشنرحةلنن ا وا ،لكنن السنلي ت ندض يبذلنه ،نسنبة اثننين ونصن  بالما نة اليكا 
رن } ونصن  بالما نة دكنا  تنتير تنرنن اثنان :ثم إذا حاد هذا المال قلت له ،لك لبذلللبت أكثر من ذ رَرما َفُهرم مِ  َْ مَّ

} ََ ْلَقُلو   .مُّ
} ََ ََْيررُب َفُهررْم َشْكُتُبررو ُُِم اْل نررَد َِ هنن  عننندهم منننه  ،-انن  وعننال-إد هللا  هالغينن  الننذي د ةللمنن [( سننور  الوننور41)] }َأْم 

ََْيرُب{ -هللارحمه -كما ةقول الم سر   بي ُُِم اْل نَد َِ {}المغين    علنم الشني ،ةلنني علنم الغين  ؟}َأْم  ََ  َفُهرْم َشْكُتُبرو
التنني ةخبنننر عنهننا منننن  اآلينننر فنني البلنننث وأمننور  -علينننه الصننال  والسنننالم-لننك حتننهللا ةمكننننهم مننن منادعنننة النبنني ذ

بلندض  أو ،أو قبلنه ،فهن  أيبنروا عنن بنخص أينر ةنتتي فني دمنن النداال ،لاةلني أيبر منثاًل عنن الندا ،المغيبات
 باسنتلانتهمعلنم الغين  إد منن   بني ليا عندهم ،د ةستويع عما ورا  هذا ال دار؟ د ةستويلون، من المغيبات

فني البلند  أو منا ،، قند ةلرفنون منا ورا  هنذا ال ندارفيمن ةلينهم من ال ن والشيالين -ا  وعال-بلد بركهم باهلل 
لكنن فني  ،، الشنيالين وال نن د ةللمنون الغين ةسنتويلون ، لكنن بنذواتهم د مالني بواسوة الشيالين التي تلينهال 

خيننر بسننرعة ها لننة  مننن مكننان إلننهللا ،تلننالهللا فننيهم هننذض القنندر  أنهننم يتنقلننون مننن بلنند إلننهللا بلنند مقنندورهم حيننث النن  هللا
 .-ا  وعال-وإد فال ةللم الغي  اإل هللا  ،األيبار فيتتون بمث  هذض

ََ َنْيررًدا{ مكننرًا بننك ليهلكننوت كمننا توالننم علننهللا قتلننه مننن امننع منننهم مننن قبا نن  متلنندن   [( سننور  الوننور42)] }َأْم ُيِريررُدو
 ؛ ألن هللا حافظهم وناصرهم.لكنهم لم ةستويلوا ، رق نمه في القبا  ليت

} ََ ُِررُم اْلََِّكيررُدو ، الننذي مننات ببنندر ،ثننم أهلكهننم ببنندر وبغيرهننا ،ظننه هللا منننهم المغلبننون المهلكننون فح }َفنلَّررِذيَن َنَفررُروا 
انتظننروا و  -ال  والسننالمعليننه الصنن-وقنند تربصننوا بننالنبي  ،وأسننباب المننوت متنوعننة فهلكننوا والننذي مننات علننهللا فرابننه،

انن  -ألن هللا  ؛لكنننهم لننم ةسننتويلوا ذلننك ،ومننن اليهننون أةضنناً  ،لك مننن مشننركي اللننرب، ويووننوا لننذوفاتننه وهالكننه
 تولهللا ح ظه. -وعال

} ََ ََّّن ُشْرِرُنو ََ  ِ َّّ  ََ ن ََ ِ ُسْب َّّ َِّّ  [( سور  الونور43)] }َأْم َلُهْم ِإَلٌه َغْيُر  هنم ةلبندون  ،ةلبند بحنق {}َأْم َلُهْم ِإَلٌه َغْيرُر 
يندعون لهنا الربوبينة ويصنرفون  ،ولهنم أصننام ةلبندونها منن نون هللا ،لهنم خلهنة، هنذا واقلهنم -ا  وعنال-غير هللا 

ود تضننر فكينن  ةصننر   ،ود تن ننع ،ود تنوننق ،ألنهننا د تسننمع ؛لكنهننا ليسننت بحننق ،لهننا حقننوق األلوهيننة ويلبنندونها



وقننال  ،د بننك أن هننذا سنن ه ؟تمميننالخننالق الننرادق النننافع الضننار المحينني ال وتتننرت عبننان  ،مننن اللبننان   لهننا بنني
: قضننهللا عليهننا ؟ فقننالثننم إذا الننتم أكلتموهننا ،تلبنندون التمننر كنننتم   أيننن عقننولكم حينمننا بننن اللننام: لمننا سننئ وعمننر 
م الشننيالين لكننن إذا ااتننالته، ، نلننم النننا  م وننورون علننهللا ال وننر ، اللقنن  بم ننرنض د ينندرتأو أيننذها باريهننا ،هنناباري

د تنندلهم بنن  يبقننون فنني ولننم ةقتنندوا بشننر  فننإن عقننولهم  ،ولننم ةننتتمروا بننتمر سننملي ،انحرفننوا عننن ال وننر إذا  ،ضنناعوا
منن األذكينا   مأنهن   إلنهللا الندين ظهنرت علينه الحينر  منعوممنن ينتسن ،وإذا كان ممن يدعي الللنم ،اللالحير  والض

 ،والبننند  ،الضنننالدتوتننناهوا فننني  ،  انحرفنننت بهنننم عقنننولهمولكنننن لنننم ةلونننوا ذكنننا ًا،وأعونننوا ذكنننا  عظيمننن ،الكبنننار
 ،ألن اللقنننن  إذا لننننم ينقنننند ليمننننام الشننننر  فإنننننه ةضنننن  صنننناحبهةقرهننننا عقنننن  ود نقنننن ؛ بتفلننننال د   واف ننننا ،والخرافننننات

ولننذا كبننار مننن أهنن  الللننم  ،د بننك أنننه متاهننة ومضننلة وميلننة قنندم ،مننع اللقنن  مننن غيننر نظننر فنني نننص سترسننالاد
وقالهننا مننن  ،سننبحان ربنني األسنن   :ةقننول اً ةلننني مننا تصننور أن م نوننن ،مننا ةقولننه ود الم ننانين اً مننأذكيننا  ةقولننون كال

المشنرق إلنهللا المغنرب  منن أقصنهللاةلنني  ،بقنة األنندلان األعمهللا في الصين ينر  : إقالها ود يتصور أن أبله ةقول
ل فني الغيبينات نون تقيند ك  هذا بسب  البلد عن النصنوم واسنتلمال األقييسنة واللقنو  ،عمهللا د يبصر يدضوهو أ 
لنك ةكنون نيدننه ، ومنع ذال ةضن  كمنا ضنلوالنئ ؛أثنر أستمسنك بنهفللهللا لالن  الللنم أن د يتصنر  إد عنن  ،بنص

َِّّ  ،الثبننات علننهللا نينننه -انن  وعننال-الهنن  بسننمال هللا   اً لكنهننا إنمننا تلبنند دور  ،لبنندون خلهننةنلننم ة {}َأْم َلُهررْم ِإَلررٌه َغْيررُر 
وهنو النذي  ،، فهنو النذي يلنق الخلنقد هللا د إلنه غينرض ود رب سنواض د إلنه إ ،ة فليست بآلهةوإن سموها خله اً وبهتان

ررن المسننتحق لللبننان وحنندض د بننريك لننه  وهننو ،وهننو الننذي ربنناهم بنلمننه ،وهننو الننذي ردقهننم ،أوانندهم ََّّ ََ  ِ َّّ  ََ ن ََ }ُسررْب
} ََ صننرفوا لهننا أنننوا  مننن  -انن  وعننال-ة بنناهلل هننوأبننركوا هننذض اآلل ،دعمننوا أن ملننه خلهننة ا،بننركو نلننم هننم أ ُشْرررِرُنو

خلهننتهم ةلرفننون أنهننا د تن ننع ود  ،ةلرفننون فنني أوقننات األدمننات مننن يلت ئننون إليننه -انن  وعننال-هلل  اللبننان ، لكنننهم
ُِْم ِإَلرر تضننر فنني أوقننات األدمننات ررن ررن َنجَّ يَن َفَلََّّ َ ُمْ ِلِصرريَن َلررُه الرردِ  َّّ ررُوا  ََ ُِررْم }َفررِذَذا َرِكُبرروا ِفررم اْلُفْلررِك َّللَا ى اْلَبرررِ  ِإَذا 

} ََ ن مشركي دمانننا : إفي القاعد  الرابلة -رحمه هللا تلالهللا-ولذا ةقول اإلمام الم دن  [( سور  اللنكبوت65)] ُشْرِرُنو
الشند  والضنرا  رالنوا إلنهللا  أصنابتهمةلنني إذا  ،األولنين فني الرينا  نون الشند ن األولين؛ ألن بنرت م اً أعظم برك

بنننركهم نا نننم فننني الرينننا  دمانننننا  اومشنننركو  ،لشننند  رالنننوا إلنننهللا ملبنننوناتهمن ننناهم منننن هنننذض ا وإذا ،-اننن  وعنننال-هللا 
وينر  الننا   ،ةغل  فيها الهنالتفي أوقات  ،كهارو  وأحلت د اإلنسان في أضيق الظ ،  والشد في الريا ،والشد 

بركهم نا نم  ،ةا فالن ،نةا فال ،النييةا ا ،ةا بدوي  ،ةا حسين ،ةا علهللا :ويدا  ويقول ،ويولت ،يهلكون بين يدةه
  .-نستل هللا السالمة واللافية -في الريا  والشد 

 َِّّ  ََ ن ََ  ،اآللهنننةلننك الشنننرت عمننا ةشننركون بنننه مننن ، ومنننن أعظننم ذعمنننا د يليننق بننه -وعننالاننن  -تنيينن  هلل  {}ُسررْب
ٍُْلرما والتوحيند هنو السنب  الحقيقني للح ناج علنهللا األمنن  ،والشرت نقيض األمنن }الَّرِذيَن آَمُنروْا َوَلرْم َيْلِبُسروْا ِإشََّرنَنُهم ِب

} ََ ُِرم مُّْهَترُدو ََْمرُن َو ََ ِ رم  [( سنور  األنلنام82)] ُأْوَلِئَك َلُهرُم ا رن َبْعرِد َخرْوِفِهْم َأْمًنرن َشْعُبرُدوَنِنم َ  ُشْررِرُنو َلنَُّهم مِ  }َوَلُيَبردِ 
، مننن أران المحافظننة علننهللا األمننن ، وذهنناب األمننن مقننرون بالشننرتبالتوحينندألمن مقننرون افنن [( سننور  النننننور55)] َمررْيًئن{

هنننذا هنننو األمنننن  ،امينننع األبنننواب الموصنننلة إلنننهللا ضننندض دويوصننن ،ويحمننني انننناب التوحيننند ،فليحنننرم علنننهللا التوحيننند
-ةلننني  بررَم فررم مواضررعهن وا سررتفهنم" ،-انن  وعننال-فنني كننالم هللا -الحقيقنني الموعننون بننه فنني أصنندق الكننالم 

ةسنتويلون د ينذعنون لهنا، عنهنا أسنت هم  ألن كن  هنذض التني ؛"لتقبري  والتروبي ل :، ةقنول-لمنذكور الخمسة عشنر ا



ألرض د ، نحنننن يلقننننا السنننموات وا، أو واننندنا منننن غينننر ينننالق، نحنننن يلقننننا أن سنننناأن ةقولنننون نلنننم نسنننتويع ذلنننك
 نق الورفنان علنهللا أننه لنيا تي  ةسنتل اإلنسنان عنن بني لم، ك  هذا توبيخ وتقبي  ةلني ةستويلون أن ة يبوا بنلم

 وأ ،صنخر  مرفوعنة ، ةحمن  يمسنين كيلنوالكيلنوات، ةلني لما ةقال إلنسان عاني قدرته في الخمسنين منن بمقدورض
يظهنننر لنننه ضنننل ه أننننت النننذي رفلنننت هنننذا لإذا أران أن ينننوبخ صننناحبه أو ةقرعنننه أو  يمسنننما ة كيلنننو دنتنننهفننني ابننن  

ألن هنذض األمنور القبيحنة التني  ؛"تقبي لل" ،وهذض الصخر  ،لح ركلهم ةلرفون أنه ليا هو الذي رفع هذا ا ،الح ر
 .ي والتقبالتوبيخ التقريع و وقلوا فيها ةستحقون عليها 

نٌب مَّْرُكوٌم{} {}َوِإَ َيَرْوا ِنْسًفن ََ رََّن  َسرنِقًطن}قولنه  ،"بعضرنً  [( سور  الونور44)] َس رَن السَّ ، سناق  علنيهم "َلريهم {مِ 
ونلني   ،سنحاب أمونار ننرو  بهنا وتنروي بهنا أرضننا ،ب مرقنوم متنراكماحسن :لنون و ةق مناذا ،ما ةقولون هنذا عنذاب

رََّن  َسرنِقًطن} اً ةلنني قولنة بلضن {}َوِإَ َيرَرْوا ِنْسرًفن ،بسببها رَن السَّ رَن ا قنالوا: علنيهم كمن {مِ  َلْيَنرن ِنَسرًفن مِ  ََ  ْْ }َفََْسرِق
ََّن {  {ًفنِكْسر}وقنرا    التسنكين  ،واآلةنة نيلنت فني قنوم بنلي  ،ورنض الم سنر هنناهنذا منا أ  [( سور  الشلرا 187)] السَّ

رََّن {لم سنر أورن اآلةنة ، ةلنني اع ةلني قونع، والكس  امةلني قولة بلض رَن السَّ َلْيَنرن ِنَسرًفن مِ  ََ  ْْ وهنذض  }َفََْسرِق
َْ }َأْو  اإلسننرا ،اننا  فنني سننور   إنمننا اآلةننة المناسننبة هنني مننا ،فتسننق  علينننا :مننا قالننت قننري  ،فنني قننوم بننلي  ُتْسررِق

َلْيَنررن ِنَسررًفن{ ََ  ََ َّْرر ررََّن  َنََّررن َمََ أي "للسننياق  وهنني المناسننبة ،قولننًا هننذا الننذي للبننوضةلننني  [( سننور  اإلسننرا 92)] السَّ
نٌب مَّْرُكومٌ } ِذا {َشُقوُلوا} ،لهم نً تعذيب ََ َ بره نروى  متراكم {َس }َقرنُلوا ا تهم النري  كمنا قالنت عنان لمنا ان "و  يؤمنرو

ررنِرٌ  مُّ  ََ هم ت؟ ف ننا مثنن  مننا ةقننول هننمد  ،قننال هننمد  فهنن  هننو عننارض مثنن  مننا [( سننور  األحقننا 24)] َِّْطُرَنررن{َِررَذا 
 .الري  اللقيم التي تدمر ك  بي 

 َ َ نروى به و   متراكم ،و  يؤمنو ومنن كتن  علينه الضنالل د  ،ن من كت  هللا عليه الشنقاو  د ينممن؛ أل"يؤمنو
ةمضني  نخينر اليمنافني  "إغاثنة الله نان"فني  -رحمنه هللا-ذكر ابن القنيم ةلني  ،ومن مسخ قلبه د يرعوي  ،يهتدي

وينينن   ،ويتننوب ،الحمنند علننهللا السننالمةهنن  ةقننول:  ،عننن الثنناني افمنناذ ًا،ثنننان إلننهللا الملصننية فيمسننخ أحنندهم ينييننر اد
لننوب مسننخ الق ،ةننا إيننواننسننتل هللا اللافيننة والسننالمة،  ،ةمضنني فنني ملصننيته ؟-ويراننع إليننه -انن  وعننال-إلننهللا هللا 

قند ةكنون  ،وفنالن ة لن  الملاصني ود عوقن  ،نه ة ل  الملاصني: إر من النا  ةقوليكث ،األبدانأعظم من مسخ 
{ ق  بتعظم اللقوبات في قلبنهملا ََ َتْيِن ُثرمَّ َ  َيُتوُبرو نما مَّرًَّة َأْو َمرَّ ََ ََ ِفم ُن ِ   ََ َأنَُّهْم ُشْفَتُنو ( سنور  126)] }َأَوَ  َيَرْو
كثينر منن منا و  ،فت د اإلنسان قلبه ممسوخ وظاهرض ادسنتقامة وهنو د يندري  ،نسان ة تن ويلاق  في قلبهاإل ،[التوبة

لننو كننان فنني  ئاً ة لنن  بننيت نند بلننض النننا   ،مسننخت قلننوبهم، إد ألنهننم التصننرفات التنني تننر  مننن بلننض المسننلمين
القلنن  أعظننم وأبنند مننن عقوبننة  واللقوبننة فنني ،لننك هننو ملاقنن  فنني قلبننه وهننو د ةشننلر، ومننع ذعقلننه وربنندض مننا فللهننا

 . البدن
{}أتنركهم  [( سور  الوور45)] {}َفَذْرُِمْ  ََ َ  َحتَّى ُياَلُقوا َيرْوَمُهُم الَّرِذي ِفيرِه ُشْصرَعُقو حتنهللا ةنتتي الينوم الموعنون  ،"شَّوترو

د  سنناعات مننندم إذا ننندموا لننك دتومننع ذ ،، ثننم ةولبننون الرالننهللا واللتبننهللاالننذي ةوللننون فيننه علننهللا حقننا ق األمننور
ْنُه{  للانوا لك لو مكنوا من الراو ومع ذ ،ةمكن أن يرالوا ََ وْا َلَعنَّللُاوْا ِلََّن ُنُهوْا   .[( سور  األنلام28)] }َوَلْو ُرَّللاُّ
َِْنم ِنرم، }َفَذْرُِْم َحتَّرى ُياَلُقروا َيرْوَمُهُم{ " دل من يومهم" :ةقول [( سور  الونور46)] {}َيْوَم َ  ُش َْ فهرم  ردل  {}َيرْوَم َ  ُش

 . "ومهممن ي



{} ََ ُِررْم ُينَصررُرو ُِْم َمررْيًئن َوَ   ررْنُهْم َنْيررُد ُِمْ }، ََ تقننوا بلضننهم  ،ااتملننوا ي كننانوض لننك د ةغننني عنننهم، ةلنننيالننذ {َكْيررُد
 .ئاً هذا كيدهم د ين لهم ود ةغني عنهم بي ،ةكيدوت ليهليكوتببلض وأرانوا أن 

{ ََ ُِْم ُينَصُرو ةلنني لنه ةسنتويع األب إذا  ،نني د يواند منن ينتصنر لهنمةل ،"العرذاب فرم ارخررةشَّنعوَ من  {َوَ  
 .فضاًل عن أن ينصر غيرض ،د ةستويع نصر ن سه ؟وينصرضذض ستويع أن ينقة -فلذت كبدض- ألقي ولدض في النار
ََّ ِللَّررِذيَن َظَلَُّرروا م [( سننور  الوننور47)] {}َوِإ ررْر َ  ةولننق ويننران بننه أعظمننه وهننو الشننرت والظلننم ،"بكفررِر ََّ الرِ  ٍُْلررٌم }ِإ  َل

رريٌم{ ٍِ صننغا ر كلهننا ظلننم مننن لننك مننن الملاصنني والكبننا ر وال ننرا م والةولننق علننهللا مننا نون ذ ،[( سننور  لقمننان13)] ََ
ََّ ِللَّررِذيَن َظَلَُّرروا: ، وهنننا ةقننولأوليننًا ظلننم اإلنسننان لغيننرض ًً ، وينندي  فنني ذلننك أةضننًا نيننودا اإلنسننان لن سننه ةلننني  {}َوِإ

م ََ َذِلرركَ } بكفررِر ررَذاًبن َّللُاو  ،هننم فنني عننذاب النلننيم ولننو ظهننرت علننيهم خثننار ،ةلننذبون  "فررم الرردنين قبرر  مرروتهم أي {ََ
ََ َذِلرركَ }و "وبنلقترر  يرروم  رردر ،ْ سرربس سررنينجرربررنلجوو والق"ويلننذبون كمننا عننذبت قننري   ةلننني نون اللننذاب  {َّللُاو

َْكَبرِر{األكبر  ََ اْلَعرَذاِب اَْ ََّللْاَنرى َّللُاو  ،كنان فني الحينا  وهنذا ةشنم  منا ،[ور  السن د ( سن21)] }َوَلُنِذشَقنَُّهْم ِمرَن اْلَعرَذاِب اَْ
َْكَبررِر{} ،-فنني البننردخ-كننان بلنند الممننات فنني القبننر  ومننا ََ اْلَعررَذاِب اَْ نسننتل هللا السننالم  ،الننذي هننو عننذاب انننهم َّللُاو

{} ،واللافية ََ  ،ننات بلنث، د ةصندقون بنتن هةلنني د ةصندقون بهنذا "أَ العذاب ينرزل  هرم َوَلِكنَّ َأْكَلَرُِْم َ  َشْعَلَُّو
{}، وأن هنات انة ونار ،وأن هنات ايا  ََ   ."أَ العذاب ينزل  هم َوَلِكنَّ َأْكَلَرُِْم َ  َشْعَلَُّو

ركَ  ْكِم َربِ  َُ علينه  ، ةلنني كثينر منن المسنلمين إذا رأ  منا"ق صردر و  شضر ،بذمهرنلهم [( سنور  الونور48)] {}َواْصِبْر ِل
وبننالن الك ننار أبننبه مننا تكننون  ،وحننروب وقتن  فنني بننالن المسننلمين وبنند  ،المسنلمون مننن ذلننة وفقننر فنني بلننض الننبالن

ومنا أعندض  ،وما أعندض لمنن خمنن بنه -ا  وعال-لكن الذي يوقن ويممن بوعد هللا  ،بالبساتين ةضيق صدرضبال نات 
فننإذا عننر   ،((النندنيا سنن ن المننممن وانننة الكننافر))ويلننر  أن  لنندنيا د تننين عننند هللا اننناف بلوضننة،مننن ك ننر بننه ا

لك لما سنقهللا منهنا كنافر بنربة منا ، لكنن منن يندرت أنها د تين عند هللا اناف بلوضة، ولو كانت كذقة الدنيا و حقي
، وفني وفني سنلة ،ر فني رغند منن اللني افالكن اتنراهم إذا رأو  ،إنسان ةمدون أعينهم إلنهللا منا متنع بنه الك نارمث  هذا 
، متثلون علهللا هنذض الحالنة والك نار يوسنع علنيهم: نحن المسلمون المممنون المويلون المصدرض ةقول ةضيق رفاهية

وقينندهم عننن لحنناق  ،هحتننهللا دعننم مننن دعننم أن النندين هننو الننذي غنن  أهلنن ،لننك سننب  فتنننة لننبلض المسننلمينوصننار ذ
الندين  ينبنيوبلضنهم  ،الندين غن  أسنماض: "هنذض هني األغنالل" سنمهللا اً ، وألن  فني ذلنك كتابنالك ار في مظاهر الدنيا

لكننن الهنند  األعظننم  ،واآليننر  اينأنننه هننو نيننن الننذي ة مننع بننين النند مننع ،-خنندرم-ةلننني  ببننتنهم أفيننون الشننلو 
 ،بهنا لتحقينق هنذا الهند  ادسنتلانةلندنيا فهني لم نرن لوأما بالنسبة  ،-ا  وعال-واألسمهللا هو تحقيق اللبونةة هلل 

 ود ةتسنن  علننهللا مننا ،ن سننه وارتنناف قلبننه والمتنننت ،فننإذا نظننر اإلنسننان إلننهللا هننذض النندنيا بلننين البصننير  مننا الت ننت إليننه
النندنيا  وأمننا هننذض ،-نار اآليننر -النندار الحقيقيننة قبله الحقيقنني ، فليحننرم علننهللا مسننت، ود ةحننين علننهللا مننا مضننهللافننات

: كمثن  بينت قنال ؟هنذض الندنيامثن   قين  منا ،سنتل لمنا حضنرته الوفنا  -علينه السنالم-ل: أن نوف ، ةقا فليست بشي
كنم كنان قبن   ملن، وهللا أعفي الدعو  اً نة إد يمسين عامأل  س ؟ونوف عاش كم ،نيلت من باب ويرات من باب

{} ذلك؟ ََ  .أَ العذاب ينزل  هم" َوَلِكنَّ َأْكَلَرُِْم َ  َشْعَلَُّو



ْكِم َربِ كَ  َُ ُيِنَنرن} ،ق صدر بذمهنلهم و  شض {}َواْصِبْر ِل َْ ََ منرن نررا   ىبَّررأ ،منرن نررا  ونَفٍرك ىبَّررأأي  {َفِذنَّرَك ِب
ْيِنم{ :-ا  وعال-ه كما في قول "ونَفٍك ََ َلى  ََ وفيه إثبنات اللنين  ،مني  بمرأةلني  [( سور  لننه39)] }َوِلُتْصَنَس 

 .الح ظ واللناةة المرأ دم هذض من د ،والبصر كما يليق ب الله وعظمته -ا  وعال-هلل 
َِّْد َربِ كَ } ََ َِّْد َربِ كَ } نً سب  متلبس {َوَسبِ ْ  ِب ََ منا ةقنرن بنين التسنبي  والحمند  اً ينر وكث ،دبحمن اً مميوان اً ةلني تسبيح ،{ِب

وإن كاننت مثن  دبند  ،سنبحان هللا وبحمندض فني ينوم ما نة منر  حونت عننه يواةناض :منن قنال)) ،""سبحان هللا وبحمندض
، : سنبحان هللا وبحمندضأي قن  ،بنلمنه وادعتنرا مميوانًا بحمندض وبنكرض نيض ربنك تنييهنا  ،تسبيحاً  {َوَسبِ  ْ } ((البحر

:" سنبحان ربني اللظنيم، قالها في اليوم ما ة مر  حوت عنه يواةاض، وأما في الركو  والس ون فتقنول مثلما قلنا من
أنكرها أبني ناوون وحكنم عليهنا  ،وديان  وبحمدض هذض ل ظة منكر  د تثبت في سنن أبي ناوون ،"سبحان ربي األعلهللا

 . -هللا رحمه-لك اإلمام أحمد وكذ ،ح وظةبتنها غير م
َِّْد َربِ كَ } نً لبسمت {َوَسبِ  ْ } ََ ذا ةلنني إ ،"مرن مننمرك أو مرن مجلسرك ِحيَن َتُقروُم{} ،سبَنَ هللا وبََّده :أي ق  {ِب

  -انن  وعننال-هلل  وادعتننرا لننك التسننبي  والتحمينند علننهللا ذ -انن  وعننال-قمننت مننن نومننك تبننانر بالننذكر بننذكر هللا 
عليننه -النبنني  ، الننوارن عنننالمنصننوم عليننه د سننيما ن الننذكر، المقصننون أنننك تكثننر مننه بالرسننالةولنبينن ،ولهيننةباأل

ًا فكثنر فينه منن النا م لسن))وفني هنذا إبنار  إلنهللا ك نار  الم لنا  ،"من مننمك أو من مجلسرك" -الصال  والسالم
هننذض ك ننار  لمننا ةحصنن  فنني  ((أبننهد أد إلننه إد أنننت أسننتغ رت وأتننوب إليننك ،وبحمنندت م: سننبحان اللهننلغوننه، فليقنن 

 لم ةحص  فيه فييان  رفلة نراات وكس  للحسنات.ن وإ ،التك يرما ةقتضي  الم لا إن حص  فيه
َِّْد َربِ َك ِحيَن َتُقوُم{ ََ سنبحانك اللهنم )) بادسنت تافلصنال  لهذا أمنر بالتسنبي  حنين القينام  :منهم من ةقول }َوَسبِ ْ  ِب

نبننر كمننا فنني علننهللا الم -رضنني هللا عنننه-وهننذا ادسننت تاف يونن  بننه عمننر  ،هللا انندت((ن وتبننارت اسننمك وتلننال،وبحننم
علينننه الصنننال  -وإن كنننان منننن حينننث الثبنننوت مرفوعنننًا إلنننهللا النبننني  ،صنننحي  مسنننلم وهنننو المنننرا  عنننند اإلمنننام أحمننند

-النبني  هللاإلنفني الصنحيحين مرفوعنًا مننه هذا أثبنت  يواةا(( للهم باعد بيني وبين))ا :حديث أبي هرير  -والسالم
  .ةحتمله الل ظ  أو إلهللا الصال  أو إلهللا أي بي جلسك"من مننمك أو من م ِحيَن َتُقوُم{} ،-عليه الصال  والسالم

سننبحان هللا وبحمنندض  :قمننت وق ننت تقننولةلننني وأنننت اننالا  ،حننين تقننوم حننذ  المتللننق إلران  التلمننيم ِحرريَن َتُقرروُم{}
كن   ،أو إلنهللا غينرض ،أو إلنهللا الصنال  ،أو من م لا ،من النوم ،شم  فهو أعم من القياموالل ظ ة ،لهذض اآلةة امتثادً 

 .ةستح  فيه التسبي  المميوج بالحمدا ةحتمله الل ظ م
هُ  َْ فني خننا   -ا  وعال-أكثر من التسبي  والتنييه والتحميد هلل  "حقيقة أشضنً  [( سور  الونور49)] {}َوِمَن اللَّْيِ  َفَسبِ 
القننيم فنني ، والننذكر فيننه فوا نند عظيمننة ذكننر ابننن األذكننار وعلننهللا هننذا المسننلم أن ةحننرم علننهللا ،اللينن  وألننرا  النهننار

والنذكر د  ،فوا ند عظيمنة عظيمنة لنو لنم ةكنن منهنا إد واحند  لك نت ،منهنا منا ينناهي الما نة "الوابن  الصني "مقدمة 
، إلننهللا أن تشننل  المصننابي  لتننذكر هللاد تحتنناج  ،ةلننني م ننرن اللسننان د تحتنناج أن تتوضننت لتننذكر هللا ئاً ةكلنن  بنني

ََّ تذكر هللا علهللا ك  حال  ََّ ِفم َخْلِق السَّ ُْوِلرم اَْلَبرنِب }ِإ ِِ اللَّْيرِ  َوالنََّهرنِر رَشرنْلا َِ  ََْرِ  َواْخرِتاَل الَّرِذيَن *  نَواِْل َوا
َلرَى ُجُنروِبِهْم{ ََ َ ِقَينًمرن َوُقُعروَّللًاا َو  ّ  ََ م منا ةحني األلبناب فالنذكر منن أعظن [،( سنور  خل عمنران191-190)] َيْذُكُرو

أمنا إذا كنان بم نرن اللسنان فهنذا  ،اللسنان منا يتوالنت فينه القلن  منعن النذكر م، لكنن ينبغني أن ةكنو التي هي القلوب



ةصن  عننه أننه قنال فيثبنت لنه األانر  ،تترت  عليه الحسنات واألاور والح ظ الذي رت  عليه من قال كذا فله كذا
 هذا الذكر فإنه د يترت  إد مع استحضارض بقلبه. وأما ما ين ع القل  من ،با  هللا تلالهللا إن

هُ }َوِمَن  َْ  ،كمنا هنو ملنرو  النافلنة تسنمهللا سنبحة ،، أو بصنالتك والصنال  تسنمهللا سنبحةحقيقنة بلسنانك {اللَّْيِ  َفَسربِ 
فررم  أو صرر    ،سرربَه أشضررنً  غننروب الن ننوم، أي َقررب وبهررن سرربَه أشضررنً ر غأي َقررب  ،مصرردر َوِإَّللْاَبررنَر النُُّجرروِم{}

ن هذا علهللا حنث علنهللا : إومنهم من ةقول ، يناللشافي األول من اللي  فسبحه  : أو ص    ، ةقول"العرن يناَول 
هُ  ،اللشا ينكثر  الصال  بين  َْ }َوِمرَن اللَّْيرِ  األول فني : صن    وهننا ةقنول ،اللشنا ينةلنني بنين  {}َوِمَن اللَّْيرِ  َفَسربِ 

هُ  َْ  ،ال  نر والصنب فني فنرق بنين  :وقين  ،ال  نر َوِإَّللْاَبرنَر النُُّجروِم{} :وفني الثناني ،اللشنا ين المغنرب واللشنا  {َفَسبِ 
 وي  ملك  ،عندت ، أيهما، ك  النسخ هكذا"الصب  :وفم اللننم الفجر وقي 
 طنلب ..................
فنني الثنناني و  :قننالوا ،كلتنني ال  ننر فنني األول أو فنني الثننانير ، اآلن ا نرينند الحابننيةد د منن ،اآلن نرينند نننص الكتنناب

هُ }ال نرا ض  بنتنا ةلنني أمنر  ،ي مقابن  اللشنا يننلنم الثناني ال  نر فن ،عنندكم الصنب  هكنذا :وقين  ،ال  ر َْ  {َفَسربِ 
إن المنران  :ومنن ةقنول ،صال  الصب  هنذض كلهنا فنرا ض َوِإَّللْاَبنَر النُُّجوِم{} ،المغرب واللشا  صلي المغرب واللشا 

، يينر فيهناصنب  وهمنا يينر منن الندنيا ومنا الركلتني صنلي  َوِإَّللْاَبرنَر النُُّجروِم{} :ةقنول ،فسبحه صلي بنين اللشنا ين
ود  اً د سنن ر  -الصننب  راتبننة-كننان د يتننرت ركلتنني الصننب   -عليننه الصننال  والسننالم-والنبنني  ،مننن النندنيا ومننا فيهننا

  .ونق  علهللا هذا، ا، واا  التتكيد في بتنهاً حضر 
   .وعلهللا خله وصحبه أاملين ،نبينا محمدرسوله وصلهللا هللا وسلم وبارت علهللا عبدض و 


